TRAINING:
Ambassadeur
Zorgtechnologie
Hoe lang duurt de training?
2 dagen van 09.30 - 17.00 uur. Soms zijn we al om 16.59 uur
klaar (technologie maakt zaken vaak efficiënter).

Voor wie is het?
Begeleiders en verzorgers uit de gehandicaptenzorg of
ouderenzorg die een ambassadeursrol vervullen (of willen
gaan vervullen).

Wat leer ik ook al weer?
Je leert welke ontwikkelingen er zijn rondom zorgtechnologie
nu en in de toekomst en hoe je technologie zorgvuldig kunt
kiezen en inzetten bij jouw doelgroep. Je weet wat
zorgtechnologie is en wat het belang er van is voor de zorg.
Je weet precies aan welke eisen zorgtechnologie moet
voldoen voor je doelgroep. Je hebt kennis gemaakt met
tenminste 25 voorbeelden van zorgtechnologie voor jouw
doelgroep en je weet waar je informatie kan vinden over de
nieuwste zorgtechnologie. Je mag allerlei producten live
uitproberen! Je kent de kansen en risico’s van zorgtechnologie. Je weet welke doelen bereikt kunnen worden
met zorgtechnologie en kiest de juiste zorgtechnologie bij de
juiste zorgvraag. Je maakt kennis met termen als Internet of
Things, kunstmatige intelligentie, big data, gamification,
virtual en augmented reality, wearables,robotica en
brainstormt over wat deze voor de zorg (kunnen) betekenen.
Jij gaat niet innoveren om te innoveren; je leert hoe je de
effectiviteit van e-health en zorgtechnologie kunt meten. Ook
belangrijk: na afloop weet je hoe je technologie veilig in kan
zetten en hoe je de privacy en gegevensbeveiliging kunt
bewaken bij de inzet van technologie.

Je kunt het nut en de werking van technologie uitleggen aan
cliënten en verwanten en weet hoe je de cliënt kan
betrekken bij de inzet van technologie. Je leert je bij elke
uitdaging af te vragen: kan het slimmer met technologie? En
dat zonder de warme zorg uit het oog te verliezen! Je krijgt
ook inzicht in de financiën. Je weet bovendien welke
uitdagingen de implementatie van e-health op kan leveren
en hoe je collega’s hier bij kan helpen, maar ook welke
vaardigheden mensen nodig hebben. Je oefent met het
vertalen van de wensen en problemen van collega’s naar een
technologische oplossing. Je kent de basisprincipes van de
psychologie van verandermanagement. En tot slot: je
formuleert eigen leerdoelen en weet welke talenten je daar
bij in gaat zetten.

Kan dat allemaal in 2 dagen?
Ja hoor. Als je jezelf een beetje kunt bedwingen met zoveel
leuke technologie in de buurt moet dat lukken.

Wie helpt mij professioneel de dag door?
Deze training wordt verzorgd door een ervaren trainer van
Buro StrakZ.

Wat kost het?
De training kost 599 euro per persoon inclusief lunch, koffie
en thee en leermiddelen. Omdat Buro StrakZ CRKBOgeregistreerd is, hoeven we geen BTW te heffen.
Bij deze training krijg je gedurende een jaar een gratis
gevorderd abonnement tot de kennisgame FactZ!
De training is geaccrediteerd voor accreditatiebureaus.
Welke dat zijn vind je bij de trainingspagina op onze website.

Mail voor data, aanmelden of vragen naar
info@burostrakz.nl of bel 06 - 2148 5535
burostrakz.nl

